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..           أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن .. ونستغفره، ونستهديه
ومن يضلل , سيئات أعمالنا إنه من يهد اهللا فال مضل له

وأشهد أال إله إال اهللا وحده وال شريك له .. فال هادي له
..أما بعد..       وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

         فقد توقفت كثريا أمام حديث مشهور من 
رواه البخاري , أحاديث رسول صلى اهللا عليه وسلم

ومسلم وغريمها عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، 
بين اإلسالم : "وقال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم

:على مخس



وأن حممداً رسول اهللا , شهادة أن ال إله اهللا-1
وإقام الصالة -2
وايتاء الزكاة -3
وصوم رمضان -4
.." وحج البيت-5

, ومتفق عليه,          ومع أن احلديث مشهور جدا
إال أنه حيتاج إىل وقفة .. وحيفظه تقريبا عامة املسلمني

...!!طويلة للتأمل، تعالوا بنا نفكر سويا
         اإلسالم بناء ضخم هائل، وصرح عظيم، فيه 

عدد كبري جدا من التشريعات والقوانني واألحكام، وهو 
ينظم معاملة املسلم مع .. نظام حياة كامل، ودستور عظيم



... ربه ومع أسرته ومع جريانه ومع أقاربه ومع أصحابه
!!      تشريعات ال حصر هلا!...  بل مع أعدائه أيضا

يعجب اإلنسان ويذهب بعقله بعيدا مع هذا الكم اهلائل 
من القوانني واألحكام يف هذا الدين العظيم، وسبحان 

فقد اختار اهللا عز وجل من هذا البناء الضخم .. اهللا
مخسة أمور فقط جعلها أساسا لكل هذا ) اإلسالم(الكبري 

البناء، وكل شيء بعد هذه األشياء اخلمسة ينبين عليها، 
اليت هي   -ولو أن ركنا من هذه األركان اخلمسة 

سقط لسقط هذا البناء كله، وإىل هنا ال يوجد  -األساس 
لكن احملير حقًا هو أن يكون , شيء يثري الدهشة أو احلرية

...احلج  أحد هذه األعمدة اليت ينبين عليها اإلسالم

!ملاذا احلج بالذات؟
        احلج عبادة ال يكلَّف ا املسلم أو املسلمة إال مرة 

ومعىن ذلك أن .. ويف حال االستطاعة, واحدة يف العمر كله



وبالتايل فإن .. من ال يستطيع احلج فلن يفْرض عليه أداؤه
ماليني  املسلمني على مر العصور مل ولن حيجوا لعدم 

االستطاعة سواٌء كان لعدم االستطاعة ماليا أو معنويا، وحىت 
فالكثري الغالب منهم مل حيج إال مرةً .. من كُتب هلم احلج

!  واحدة يف عمره كله الذي قد ميتد ستني أو سبعني سنة
ومن ثَم ال ينفق اإلنسان , "أعمار أميت ما بني الستني والسبعني"

.. خالل هذا العمر الطويل يف هذه العبادة إال أسبوعني أو ثالثة
فضالً ! كم ميثل ذلك من العمر كله؟.. أو حىت شهرا أو اثنني

عما نسمع عنه اآلن من أنواع احلج السريع، واحلج الفاخر، 
اليت يستطيع احلاج فيها أن ينهي كل املناسك ... واحلج املريح

يف أسبوع واحد، ويقيم يف أرقى وأفخم الفنادق، ويكون 
...أقرب إىل احلرم من أهل مكة نفسها

       وهذا الوقت يف عمر اإلنسان بسيط جدا جدا، سواًء 
خيتار اهللا عز وجل   -إذن  -كان حجا سريعا أو بطيئًا، فلماذا 

هذه العبادة العارضة يف حياة املسلم ليجعلها أساسا هلذا الدين 
مع أنه ليس ! وركنا من أركان اإلسالم، وعمودا من أعمدته؟



مطلوبا إال مرة واحدة يف العمر للمستطيع فقط، ومن مل 
يف حني أنك لو نظرت إىل شهادة ! يستطع فلن يؤديه أصالً؟

.. وعليها تبىن سائر الشرائع, التوحيد جتد أا أصل اإلسالم
.. تؤدى مخس مرات يوميا".. عماد الدين"وكذلك الصالة 
أما احلج فشأنه عجيب؛ .. وكذلك الصوم, والزكاة كل عام

.. فمع كونه ركنا من أركان اإلسالم كتلك العبادات السابقة
وقد .. إال أنه ال يشغل من حياة اإلنسان إال وقتا حمدودا جدا

!! ال يؤديه العبد أصالً إن فقد االستطاعة
حيتاج إىل وقفة تدبر وتأمل؛   -كما ذكرت  –       األمر إذن 

فال بد أن هناك فوائد تتحقق يف احلج تؤدي إىل تغير يف حياة 
وال بد أن احلج سيؤثر على , املسلم الذي أدى هذه الفريضة

حياة اإلنسان بكاملها يف األرض؛ ألن هذه الزيارة العارضة 
لبيت اهللا احلرام رمبا تكون سببا يف صالح الفرد رجالً كان أو 

امرأةً، ومن ثَم يستطيع تطبيق بقية شرائع اإلسالم، وذا 
يصلح احلج أن يكون ركنا من األركان اليت ينبين عليها 

!!لكن... اإلسالم



إذا كان هذا الكالم صحيحا يف حق من حج من الرجال 
والنساء، فما بال أولئك الذين مل يستطيعوا احلج ألي عذر من 

األعذار، وهم ليسوا قلة؟
       ملاذا جعل اهللا عز وجل احلج من أساسات اإلسالم 

الرئيسية مع أن هناك طائفة كبرية جدا من املؤمنني مل يقوموا 
!بل مشتاقني إليه؟.. به مع كوم مؤمنني وراغبني يف احلج

أن هناك فائدة ما تعود على  -وبال شك  -       من املؤكد 
األمة كلها، سواًء كانوا من احلجاج الذين حيجون كل عام، أو 

وقد ال حيج يف .. ممن حج مرةً واحدة، أو ممن مل حيج مطلقًا
...حياته كلها
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